حدود وعموالت استخدام بطاقات الدفع
عميلنا العزيز ،،
نورد لكم فيما يلى بيان بحدود وعموالت االستخدام والعائد المدين لبطاقات بنك مصر.

البطاقات االئتمانية
 -1حدود االستخدام داخل وخارج الجمهورية
البيان  /نوع البطاقة

كالسيك

كالسيك
االسالمية

الذهبية
االسالمية

الذهبية

التجار
(بيزنس)

الشركات

التيتانيوم
االسالمي

التايتنيوم

البالتينية

وورلد
إيليت

وورلد

التقسيط
سطها)
(ق ّ

الشراء داخل الجمهورية

السحب النقدي داخل
الجمهورية
آالت الـ ATM

السحب النقدي داخل
الجمهورية
آالت POS
السحب النقدي خارج
الجمهورية
 & ATMآالت POS

طبقاا للحاد االئتمااني
وباااااحاااااد اق اااااااااااا
 05ألف جم شهريا"

في حدود الحد االئتماني للبطاقة

الشراء خارج الجمهورية
 8,555جم
يوميا" آالت بنك
م ر،
 8,555جم
يوميا" آالت بنوك
أخرى
وفقا للحد االئتماني
للبطاقة

 %05من
الاااااااااحااااااااد
االئتماااااني
وباااااااحاااااااد
أق ااااااااااا
 05االف
جاااااااااااااااااااام
شهريا"

 8,555جم
يوميا" آالت بنك
م ر،
 8,555جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى
وفقا للحد
االئتماني للبطاقة

 %05من
الاااااااااحاااااااااد
االئتماااااني
وبااااااااحااااااااد
00
أق
االف جاااام
شهريا"

 8,555جم
يوميا" آالت
بنك م ر ،
 8,555جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى
وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة

%05
من الحااد
االئت ماني
وبااااااحااااااد
أق اااااااا
05
االف جم
شهريا"

االنترنت

 8,555جم
يوميا" آالت
بنك م ر ،
 8,555جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى

%05
من الحد
االئتماني
وبحد
أق
 05الف
جم
شهريا"

وفقا للحد
االئتماني
للبطاقة

 8,555جم
يوميا" آالت
بنك م ر ،
 8,555جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى

 05,555جم
يوميا" آالت
بنك م ر ،
 05,555جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى

25,555
جم
يوميا" آالت
بنك م ر ،
25555
جم
يوميا" آالت
بنوك أخرى

ال يوجد

ال يوجد

وفقا للحد االئتماني للبطاقة
$ 7,055
شهريا"

 $ 2,555شهريا"

05,555
 $شهريا"

ال يوجد

ال يوجد

 -2عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد
البيان  /نوع البطاقة

كالسيك

الذهبية

التجار
(بيزنس)

الشركات

التايتنيوم

 الكالسيك اإلسالمية الذهبية اإلسالمية -التيتانيوم االسالمي

السحب النقدي من آالت  ATMوآالت  P.O.Sببنك مصر
السحب النقدي من آالت  ATMوآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى داخل مصر
السحب النقدي من آالت  ATMوآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى خارج مصر

 %2من قيمة العملية بحد أدن  00جم

 %0بحد أدني  05جم

 %2من قيمة العملية بحد أدن
 00جم

 05 + %3جم من قيمة العملية

 05 + %0جم من قيمة
العملية

 05 + %3جم من قيمة العملية

االستعالم عن الرصيد المتاح بالبطاقة من آالت  ATMببنك مصر

مجانا"

االستعالم عن الرصيد المتاح للبطاقة من آالت  ATMبالبنوك االخرى داخل
مصر

 0جم عن الحركة الواحدة

االستعالم عن الرصيد المتاح بالبطاقة من آالت  ATMخارج مصر

 3جم عن الحركة الواحدة

عمولة االستخدام خارج الجمهورية (شراء – سحب نقدى)

البالتينية

وورلد

وورلد
إيليت

 %3من قيمة العملية

التقسيط
سطها)
(ق ّ

االنترنت

ال يوجد

 -2العائد المدين (المحتسب ببيان العمليات الشهري)
 البطاقات الكالسيك -بطاقة االنترنت

-

 -البطاقات الذهبية

 %2.2شهريا

وورلد
وورلد إيليت
البالتينية
تايتنيوم
بطاقة التجار (بيزنس)
بطاقة الشركات

 %2.0شهريا

 البطاقات الكالسيك اإلسالمية البطاقات الذهبية اإلسالمية -البطاقات التايتنيوم اإلسالمية

 -العربي

 %05سنويا (ثابتة)

 %2شهريا

سطها)
 -بطاقة التقسيط (ق ّ

 %25.0سنويا (متناق ة)

 %00.31سنويا (ثابتة)

 -3تقسيط العمليات (شراء – سحب نقدي)
نوع التقسيط

نوع البطاقة

 جولد تايتنيوم بالتينيوم وورلد -وورلد إليت

معدل العائد المدين

فترة التقسيط

كالسيك

 شراء -سحب نقدي

 36 & 20 & 02 & 6شهر

(بحد ادنى  055جم للعملية والواحدة)

  %25.0سنويا (متناق ة) لعمليات الشراء %26 -سنويا (متناق ة) لعمليات السحب النقدي

 يتم إحتساب العائد المدين على النحو التالى-:
البيان

العائد المدين

عمليات السحب النقدي

يتم احتساب العائد المدين وفقا لنوع العائد المطبق لكل منتج وذلك من تاريخ تنفيذ عملية السحب النقدي

عمليات المشتريات

يتم احتساب العائد المدين من تاريخ تنفيذ عملية الشراء عل الجزء غير المسدد فقط

بطاقات الخصم الفوري – المرتبات – المدفوعة مقدما
 -1حدود االستخدام داخل وخارج الجمهورية
الخصم الفوري
البيان

كالسيك -
بطاقة الشباب

جولد

تيتانيوم

الشراء داخل الجمهورية
الشراء خارج الجمهورية
السحب النقدي داخل
الجمهورية
آالت الـ ATM
(بنك مصر  -البنوك
األخرى)
السحب النقدي داخل
الجمهورية
آالت POS
(بنك مصر  -البنوك
األخرى)
السحب النقدي خارج
الجمهورية
 & ATMآالت POS

بالتينية

المرتبات

طبقا للر يد المتاح
 05ألف جم شهريا"
وبحد أق

في حدود ر يد الحساب المتاح
ما يعادل  $ 00,555شهريا"
 0مرات يوميا
وبقيمة اجمالية
 05االف جم
في
كحد اق
اليوم الواحد

 0مرات يوميا
وبقيمة اجمالية
 02االف جم
في
كحد اق
اليوم الواحد

ما يعادل
$ 08,555
شهريا"
 0مرات يوميا
وبقيمة اجمالية
 00االف جم
في
كحد اق
اليوم الواحد

ما يعادل 25,555
 $شهريا"

ما يعادل $ 00,555
شهريا

 0مرات يوميا
وبقيمة اجمالية 07
االف جم كحد
في اليوم
اق
الواحد

 0مرات يوميا وبقيمة
اجمالية  05االف جم
في اليوم
كحد اق
الواحد

طبقا الر يد المتاح بالبطاقة  /الحساب

البطاقات المدفوعة مقدما

 $ 2,555شهريا"
 0مرات يوميا وبقيمة اجمالية  05االف جم كحد
في اليوم الواحد
اق
 05ألف جم شهريا"
وبحد أق

وفقا لر يد البطاقة وبحد أق
شهريا

فيزا انترنت
المدفوعة مقدما
طبقا للر يد المتاح
 05الف جنية
وبحد اق
شهريا"

ال يوجد

 05ألف جنيه

بطاقات  VIPللخصم الفوري
World

World Elite

طبقا الر يد المتاح بالحساب
 $ 20,555شهريا"

 $ 05,555شهريا"

 05مرات يوميا وبقيمة
اجمالية  25االف جم
في اليوم
كحد اق
الواحد

 05مرات يوميا وبقيمة
اجمالية  05االف جم
في اليوم
كحد اق
الواحد

بدون حد أق
وفقا للحد لر يد الحساب
ال يوجد

 $ 2,555شهريا"

 $ 2,555شهريا"

 $ 3,055شهريا"

$ 0,555
شهريا"

 -2عموالت االستخدام واالستعالم عن الرصيد
البيان
السحب النقدي من آالت ATM
وآالت  P.O.Sببنك مصر
السحب النقدي من آالت ATM
بالبنوك األخرى داخل مصر على شبكة 321
السحب النقدي من آالت ATM
بالبنوك األخرى داخل مصر (فيزا-ماستركارد)

بطاقات الخصم الفوري( :كالسيك -جولد – تيتانيوم – بالتينية -بطاقة الشباب) -المرتبات -البطاقات المدفوعة مقدما
مجانا"
 6جم لكل عملية
 0جم لكل عملية

السحب النقدي من آالت P.O.S
بالبنوك األخرى داخل مصر

 05جم ( %5.33 +فيزا & ماستركارد)

السحب النقدي من آالت ATM
وآالت  P.O.Sبالبنوك األخرى خارج مصر

 %3من قيمة العملية  05 +جم لكل عملية

عمولة االستخدام الخارجي
(شراء – سحب نقدي)
االستعالم عن الرصيد المتاح
من آالت  ATMببنك مصر

 %3من قيمة العملية
مجانا"

االستعالم عن الرصيد المتاح
من االت  ATMبالبنوك األخرى داخل مصر

 0جم عل العملية الواحدة

االستعالم عن الرصيد المتاح
من االت الصراف اآللي  ATMخارج مصر

 3جم عن الحركة الواحدة

تبرع بطاقات تحيا مصر (الخصم الفوري/المدفوعة مقدما)

 تطبق الشروط واألحكام

 %0من قيمة عملية المشتريات ويتم التبرع بها ل الح

ندوق تحيا م ر

